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Corona update
In de jaarplanner stonden in november enkele Octopodiummomenten gepland voor de onderbouw,
met ouders. Vanwege de toegenomen Coronamaatregelen kunnen hier helaas geen ouders bij
aansluiten. De facultatieve oudergesprekken van 16 en 18 november gaan tot op heden wel
gewoon door. Daarbij is het dragen van mondkapjes, tot het moment dat u zit, wel verplicht.
Ook op ons Kindcentrum merken we de laatste week een toename in besmettingen bij leerlingen.
De testen van de GGD zijn hierin leidend. Gelukkig blijft het tot nu toe beperkt tot individuele
situaties. Op dat moment heeft het nog geen gevolgen voor de hele groep. Wanneer er meerdere
besmettingen in één groep zijn, nemen wij contact op met de GGD en kunnen eventuele
aanvullende maatregelen getroffen worden.
Om de ontwikkelingen op dit vlak goed te kunnen monitoren
vragen wij u om te allen tijde aan de leerkracht door te geven
wanneer een ziekmelding gerelateerd is aan een Coronabesmetting.
Wanneer er klachten zijn, en een eventuele positieve zelftest,
dan is het verstandig uw kind / kinderen uit voorzorg thuis te
laten en een GGD-test te doen.
Hopelijk kunnen we er met zijn alle voor zorgen dat de
besmettingen op het Kindcentrum beperkt blijven tot
individuele situaties.

kalender
12 november
Crea-ochtend groep 5-8

16 + 18 november
10 minutengesprekken
groep 1 - 7 facultatief

18-19-23-24 november
Tandartswagen van Dental
Cars staat bij school

19 november
Groep 8: Rapport mee naar
huis
Octopodium groep 2

22 + 24 november
10- Minuten gesprekken
groep 8

23 november
Sint op school

25 november
Octopodium groep 3-4

26 november
Octopodium groep 1

3 december
Surprise groep 6 t/m 8

6 december
Studiedag: Alle kinderen van
groep 1 t/m groep 8 én de
peuters zijn vrij

8 december
Kindcentrumraadvergadering

EHBO les in groep 8

Kerstmarkt vervalt
De geplande kerstmarkt op woensdagavond 21 dec. kan vanwege de
coronamaatregelen helaas niet door kan gaan. In plaats hiervan hebben
we op vrijdagochtend 24 dec. de gehele ochtend een kerstviering in de
groepen, gekoppeld aan een goed doel 'Go for Africa'.
Nadere informatie volgt.
Groeten van de kerstcommissie

EHBO les in groep 8
Elk jaar krijgen de kinderen van groep 8 de eerste beginselen van de EHBO aangeleerd.
Zowel de theorie-als de praktijklessen worden al vele jaren door Ans Nabuurs
Van de EHBO Boekel -Venhorst met veel enthousiasme gegeven,
geassisteerd door enkele andere vrijwilligers. Ook krijgen de kinderen
opdracht om thuis te oefenen. Er zijn in Boekel al heel wat
verbandjes thuis ‘droog’ aangelegd…

Hockleyclinic
in groep 6a

Wil jij ook leren om perfecte
vlogs te maken?
Op dinsdag 23 november van 15:30 tot 17:00 uur komt
expert Laszlo een vlogworkshop geven. Deze workshop is
geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar, en er kunnen maximaal
20 kinderen deelnemen.
Tijdens de workshop krijg je een eigen tablet, waarmee je gaat
filmen. Hierna ga je de filmfragmenten ook ‘editen'. Bewerken
dus, zodat het geheel uiteindelijk een mooi eindresultaat is.
Wil je dat graag thuis laten zien?
De filmpjes/vlogs kunnen aan het einde van de
workshop gedeeld worden via bijvoorbeeld bluetooth, een usbstick waar je zelf voor moet zorgen of WeTransfer, maar
worden niet meer op een later moment ter download
aangeboden.
Doe je mee? Meld je aan via deze link.

wist u dat...
• Er op korte termijn een nieuw, uitdagend speeltoestel gebouwd wordt voor de jongste
kinderen?
• We sinds kort een prachtige verrijdbare oven hebben?
• Er al in verschillende groepen en bij BSO Octopus lekkere dingen gebakken zijn hierin?

